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Свечани пријем предшколаца
(3.09.2018)
Нова школска година почела је 3.септембра свечаним пријемом предшколаца и то
приредбом коју су им припремили њихови старији другари,ђаци четвртог разреда. Овом
приликом наша школа постала је богатија за 63 предшколца односно будућих ђака првака. У
школи ’’IV краљевачки батаљон’’ постоје три групе припремног предшколског програма у
којима са децом раде три васпитача у различитим сменама. Вишегодишња традиција пријема
нових предшколаца и овог пута изазвала је велико интересовање, измамила осмехе и сузе али
и сигуран корак у свет нових сазнања и добрих другара. У нашој школи предшколци су мали
људи са којима све почиње, ту се стичу прва пријатељства, ту се гази првим али сигурним
корацима у неки нови свет школе и школараца, ту се другарство другује. Срећан и успешан
почетак школске године предшколцима је пожелела, заменик директора, наша Сандра Радетић
Вучетић, а надам се да ћемо се лепо дружити и исписати још једну страницу у овој школској
години о којој ће највише говорити дечији осмеси и жеља за новим сазнањима.
И да, постоје две трајне вредности које можемо оставити својој деци, једна су корени, а
друга крила...
Драги предшколци срећна вам школа била, срећна вам предшколска крила!
Љиљана
Веселиновић, васпитачица
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Свечани пријем првака
(3.09.2018)

„ Од колевке па до гроба
најлепше је ђачко доба“
Некада давно ове стихове написао је Бранко Радичевић и
генерације ђака су се увериле да је у овим стиховима права
истина, али
нажалост тек кад школу завршe.
Ове године, трећег септембра наша школа је добила част да у животима ђака првака свечано
отвори ново поглавље – ђачко доба.
Са родитељима, бакама, декама и још понеким чланом
породице поделили смо радост и узбуђење због њиховог
првог школског дана. Било је пуно узбуђења и суза
радосница са свих страна.
У име школе и свих запослених, добродошлицу им је
пожелела наша директорка Марина Вучинић, која се
захвалила
родитељима што су своју највећу
драгоценост
поверили
овој
установи
на
чување,васпитање и образовање.
„Надам се да ће у нашој школи сваког дана доживљавати
само лепе тренутке. Волела бих да у њиховим окицама видим
осмех,
радост, али и сигурност, у срцима задовољство и безбтижност , а у ђачким књижицама само
петице. Надам се да ће топлина овог нашег дома и топлина учитеља , од данас наше
заједничке деце,грејати ваша срце и да ниједног тренутка нећете зажалити што сте део наше
породице” поручила је директорка. Ђаке прваке, као и и њихове родитеље, поздравила је и
начелница Школске управе града Краљева Бојана Маринковић: „Још једна генерација првака
улепшала је и увеселила ово школско двориште. Желим вам уз прегршт успеха и пуно игре и
дружења.“ Својим обраћањем, заменица градоначелника г-ђа Марица Мијаиловић пожелела
им је срећан почетак и успешно даље школовање: „Верујем да ће ово бити још једна успешна
генерација и будућнoст овог града, на коју ћемо сви бити
поносни!“
Прве школске осмехе на уплашеним лицима првачића
потрудили су се да измаме њихови старији другари
четвртаци, приредивши им добродошлицу уз веселу
приредбу препуну ведрих речи, песме и игре. Тако су
прваци свечано пробили лед почетка школовања.
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Учитељи првог разреда су:
Вјекослав Петришко, 1-1;

Михаела Пантић,

1-2

Оливера Стевановић, 1-3;

Мирјана Станковић, 1-4

и Снежана Шашић, 1-5.

Након прозивке, прваци су се упутили на кратко дружење и упознавање, заједно са својим
новим другарима и учитељима, у учионице које ће им у наредним година бити други дом.
Учитељица Снежана Шашић

5

Дан заштите птица лешинара
(3.09. 2018)
У нашој школи обележен је Међународни дан заштите птица лешинара да би скренули
пажњу ученика на значај лешинара у природи и на њихово убрзано нестајање. Циљ је
упознати ученике да од опстанка птица лешинара у великој мери зависи и наша будућност, јер
њиховим нестанком настаје проблем уклањања угинулих животиња у природи и могућност
ширења зараза. Дан заштите симболизује и успешна заштита белоглавог супа у Србији .
Ана Јеремић, проф. биологије
Јасмина Тонић, проф. ликовне културе
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Стогодишњица пробоја Солунског
фронта
(14.09.2018)
Септембра 2018. године навршава се
сто година од пробоја Солунског фрнта од
стране српске војске, након којег је уследило
ослобађање Србије и пораз Централних сила
у Првом Светском рату.
У савезничким операцијама од 15. до 17.
септембра 1918. потучене су махом бугарске
и немачке снаге, одмах након тога уследила је капитулација Бугарске.
Пробој Солунског фронта представља један од најславнијих тренутака српске историје и
широм света се памти као симбол велике храбрости и пожртвованости српског народа.
У просторијама школе 14. септембра, свечано је обележена годишњица, том приликом
проф.др Драгољуб Даниловић, председник Друштва историчара Рашког округа, у сарадњи са
наставницима историје, одржао је предавање на тему Пробој Солунског фронта и победа
српске војске у Првом светском рату. Предавању су присуствовали ученици осмог разреда.
Александар Мировић, проф. историје
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Дан заштите озонског омотача
(16.09.2018)
И ове године смо обележли Дан заштите озонског омотача изложбом у холу школе. Циљ је да
ученици схвате значај озонског омотача за живи свет, упознају се са последицама оштећења
озонског омотача и мерама заштите.
Ана Јеремић, проф. биологије
Јасмина Тонић, проф. ликовне културе
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Врлина – СТРПЉЕЊЕ
(19.09.2018)
Месец септембар посветили смо врлини СТРПЉЕЊЕ. У холу школе постављен је пано
са ученичким радовима. А све то, живописно укомпонује у пано и уметнички уобличи
наставница ликовне културе Јасмина Тонић.

Учимо се стрпљењу према
људима и према природи.
Тако чувамо људе и природу око
себе.
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Угледни час из географије - „Загађивање вода и њихова заштита“
(24.09.2018)
У понедељак 24.09.2018.године наставница Мила Вукомановић је у одељењу VI/3
одржала угледни час из географије на тему „Загађивање вода и њихова заштита“. Ученици су
на занимљив начин, радећи у групама, имали прилику да кроз дружење и рад у тимовима
науче нешто више о значају воде и да је штедња и заштита вода заједничка обавеза свих нас.
Ученицима се овај час веома допао, а део атмосфере са часа може се видети на фотографијама
у прилогу.
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Школа у природи – трећаци на Копаонику
(24.09.2018)
У периоду од 24.9.2018. до 1.10.2018. године 85 ученика и четири учитеља III разреда
извели су рекреативну наставу у Брзећу. Ученици су у току преподневних шетњи посетили:
споменик Мрамор, воденице, извор реке Топлице, ски стазу и жичару, мало Mетође (почетна
капија улаза на Копаоник) и шетали „Стазом здравља“, у току које су имали прилику да
уживају у дивним пејзажима тих предела, и проводе врема на изузетно чистом и здравом
ваздуху.
У поподневним часовима, на спортским теренима одвијале су се игре и такмичења. За
ученике су организована разна такмичења.
Одељењско веће III разреда
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Школа у природи - четвртаци на Букуљи
(25.09.2018)

У периоду од 25.9.2018.до 2.10.2018.године пет учитеља и 102 ученика четвртог
разреда извели су рекреативну наставу у Дечјем одмаралишту Букуља у Аранђеловцу.
Ученици су уживали упознајући прошлост наше државе, биљни и животињски крај
Букуље и развијали су такмичарски дух учествујући у разним квизовима и спортским играма.
Ученици су имали прилике да упознају: парк Буковичке Бање, Музеј града
Аранђеловца, цркву Св.Архангела Михајла, пећину Рисовачу, Орашац, Опленац, и планину
Букуљу.
Ана Николић, учитељица
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18
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23
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Градски маскенбал
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28
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Наградно путовање за Батаљонце-књигољупце
36
„Зелена енергија – сигуран пут у будућност“
38
Крвави октобар – да се не заборави
39
Предавање о безбедности – 6.разред
41
Безбедност деце у саобраћају – 2.разред - радионица
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Дан здраве хране
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Дан здраве хране – награда на конкурсу
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13

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

19.10.2018.
19.10.2018.
22.10.2018.
22.10.2018.
22.10.2018.
23.10.2018.
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„Полиција у служби грађана“ – 4.разред
Ђачки парлмент у посети Шумарској школи
Књига на дар
Дан школских библиотекара
Безбедност у саобраћају – 6.разред
СББ фондација – „НЕ ПРЉАЈ. НЕМАШ ИЗГОВОР! –ИЗАЗОВ“
Промоција тениса у нашој школи
Ватрогасци и четвртаци
Екскурзија 8.разреда
Безбедност – Заштита од пожара – 6.разред
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ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ПРОГРАМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ (од 1.10 до 6.10.2018.год)
# МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО #
ПОНЕДЕЉАК 1.10. 2018.
Шетња и обилазак еко кућице поред Ибра. Еко покрет Ибар. Еколошка радионица са
Мирославом Павловићем Кепом. Природа је свуда около, човек је у среди.
Деца долазе у школу у 10.00, а родитељи их узимају у 13h испред школе
УТОРАК 2.10.2018.
Посета Ватрогасном дому. Деца долазе у школу у 9h, а родитељи их узимају у 12h испред
школе.
СРЕДА 3.10.2018.
Школски маскенбал. Избор маски за школски маскенбал у школском дворишту. Тема
маскенбала КО СА КЊИГОМ ЦЕО ДАН ДРУГУЈЕ, ТАЈ НАСИЉЕ ЗНАЊЕМ ПОБЕЂУЈЕ.
Предлози за маске (маскирање у књиге, песнике, оловке, са неким симболима нпр. капе
дипломираних ђака са дипломама и нешто блиско овој тематици.
Деца долазе у школу у 15.30h, а родитељи их узимају по завршетку маскенбала у школском
дворишту.
ЧЕТВРТАК 4.10.2018.
Одлазак у биоскоп Кварт. Цртани филм Ринге,ринге,раја. Цена карте је 200 дин. Деца долазе у
школу у 9h, а родитељи их узимају у 12h испред школе.
ПЕТАК 5.10.2018.
Шетња градом, цртање на тргу, обележавање предстојећег Дана Краљева. Деца долазе у школу
у 10h, а родитељи их узимају у 13h.
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Предшколци ЕКО патролци
(1.10.2018)
У оквиру Дечје недеље под слоганом #Моје је право да живим срећно и здраво#
предшколци ОШ „IV краљевачки батаљон“ посетили су ЕКО покрет Ибар и дружили се са
Мирославом Павловићем Кепом.
Имали смо и ту част да будемо део мале еко патроле, па смо прошетали дуж обале
Ибра, уживали у лепом дану и научили свашта о очувању начег еко система, како да сачувамо
природне лепоте свога града да заиста нама буде лепо, а никоме зло!
Сазнали смо о разноврсности света печурака и о историји Мирине чесме, о томе како је
знање права врлина и како је очувати!
Љиља Веселиновић, васпитачица

Поздрав од мале предшколске патроле у име наше школе!
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ЕКО посета- 2.разред
(1.10.2018)
У оквиру Дечје недеље ученици другог
разреда су се уз исцрпно предавање упознали са
поставком у Еко кући и обишли Мирину чесму.

Ликовна изложба у холу школе поводом ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
(1.10.2018)
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Покрет горана у Брзећу и Брусу
(1.10.2018)
Првог и другог октобра одржане су
радионице Покрета горана у Брзећу и Брусу.
Радионицама је присуствовало 9 ученика
шестог разреда наше школе у пратњи
учитељице Надице Вукадиновић Алемпијевић
и наставнице биологије, Сандре РадетићВучетић.
Дивно дружење и едукација свих
учесника о даљим плановима за учешћу у Еко
квизу, који ће се одржати у новембру месецу у
Београду, у организацији Покрета горана.
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Посета ватрогасном дому – предшколци
(2.10.2018)
Други дан Дечје недеље провели смо у посети нашим храбрим ватрогасцима који су
нам пренели неопходно знање како да се сачувамо и да живимо срећно и здраво.Уживали смо
у времену проведеном са њима, у радионицама, вожњи ватрогасним колима, у опреми коју
смо испробавали и многи су баш данас пожелели да буду ватрогасци! За узврат нацртаћемо им
дивне радове који ће красити њихове просторије и подсећати их на децу којима су идоли,
којима су пренели како се вреди борити за сваки живот и како бити храбар и добар, волети и
себе и друге!
Љиља Веселиновић, васпитачица

Да је ватрогасац бити
лако, ватрогасац би био свако!!!

Учимо од малих ногу
како бити храбар и
племенит!!!
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ПАМТИЋЕМО ШКОЛУ ПО КУЛТУРНИМ ДЕШАВАЊИМА –
ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА „БЕЛИ ОЧЊАК“
(3.10.2018)
У
среду, 03.10.2018. ученици
шестог разреда били су на пројекцији
филма „Бели очњак“.
У дане детињства радо су се
вратиле и њихове разредне старешине,
корачајући стазама Џека Лондона на
савременији начин.
Радња филма заснована је на причи
испричаној из перспективе поносног и
храброг вука-пса, Белог Очњака, који нас
води на авантуру живота.
Након што је одвојен од своје мајке
још као младунче, Бели Очњак је на свом
животном путу научио важне животне
лекције.
Прво га је одгајао Греy Беавер, вођа племена из
Јукона. Тамо је научио како се односити с поштовањем
према другима, како бити вођа и како волети друге.
Међутим, све се мења када га узима злочести трговац
Беаутy Смит, који га уводи у окрутан свет борбе паса.
Када бива спашен од драгог пара, Бели Очњак ће
морати научити савладати своје дивље инстинкте и бити
њихов пријатељ.

Бели Очњак је филм темељен на култном бестселеру Џека Лондона, коју је екранизовао
добитник награде Оскар - Алеxандре Еспигарес.
Нада Тијанић, проф. српског језика
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Презентација спорта и спортских клубова у Краљеву – 2.разред
(3.10.2018)
У току Дечје недеље 3.10.2018. у Новој хали спортова ученици другог разреда наше
школе су присуствовали презентацији спорта и спортских клубова у нашем граду. Ова
манифестација је била организована у сарадњи Министарства просвете и спорта и
представника локалних организација нашег града.
Основни циљ овог пројекта у току Дечје недеље је био подизање интересовање за спорт
и здравији живот.
Надица В.Алемпијевић, учитељица
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ШКОЛСКИ МАСКЕНБАЛ
(3.10.2018)
И ове године као и
претходних, плакат који најваљује
ДЕЧЈУ НЕДЕЉУ, осликале су
вредне руке наше наставнице
ликовне културе, Јасмине Тонић.
Користимо
прилику
да
кажемо једно велико ХВАЛА
наставници Јасмини, јер нам својим
илустрацијама сваки догађај у школи
учини још лепшим.
Н.В.

У оквиру Дечје недеље, већ традиционално одржан је маскенбал на коме су ове године
учешће узели предшколци и ученици од 1.до 3.разреда. Пред трочланим жиријем пролазиле су
виле, вештице и ликови из бајки, прича које су дате у Читанкама а међу њима нашли су се и
неки познати наши писци: Десанка Максимовић, Јован Јовановић Змај, Дејан Алексић, Вук
Караџић...
Сунцем огрејано двориште тог дана само су улепшали дечји осмеси и шаренило
костима.
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О другарству и толеранцији
(4.10.2018)

Поводом Дечје недеље одељење 8-5 и чланови Ђачког парламента припремили су
презентацију, представу и разговор о другарству и толеранцији, у амфитеатру школе, а уз
помоћ школског психолога. Све ове активности пропратили су ученици осталих разреда.
Тања Радовић, проф. енглеског језика
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Светски дан заштите животиња
(4.10.2018)
Ученици петог и шестог разреда су изложбом ликовних радова, у холу школе,
обележили 4.октобар, Светски дан заштите животиња.
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"Деца песници, песници за децу"
(5.10.2018)
И ове године ученици и наставници наше школе, понеше награде на свечаној додели
награда "Деца песници, песници за децу", у оквиру програма Дечје недеље, а поводом 150
година успешног рада Народне библиотеке у Краљеву.
У програму је учествовао хор наше школе којим руководи Лидија Спаски, као и два
дечја писца, Славка Петковић Грујичић и Драган Грбовић Гале, који су на радост деце и
одраслих, казивали своје приче и песме.
Ученик наше школе Матеја Тришовић 2-4, награђен је књигом за свој литерарни рад, а
за дугогодишњу сарадњу са библиотком, награђена је и наша колегиница учитељица Нађа В.
Алемпијевић.
Честитке награђенима!
Н.В.
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Предавање о наркоманији – 4.разред
(5.10.2018)
Дана 5.10.2018. године у амфитеатру школе уценици 4. разреда су слушали предавање
припадника Полицијске управе града Краљева о наркоманији. Чули су да постоје разне дроге,
како изгледају и како се понашају корисници дрога. Упознати су са последицама конзумирања
дрога. Сазнали су да је наркоманија болест зависности.
Ана Николић, учитељица
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Пријем првака у Дечји савез
(5.10.2018)
Поводом Дечје недеље, 5.10.2018. године, уценици 4.разреда су припремили приредбу
за пријем ђака првака у Дечји савез.
Ана Николић, учитељица
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Историјска секција ОШ „IV краљевачки батаљон“ у посети музеју
(5.10.2018)
У петак, 5. октобра 2018. године, 27 ученика одељења 5-2 и 5-4 који похађају часове
историјске секције посетили су Народни музеј у Краљеву.

Повод за ову посету била је жеља
да се ученици уочи 14. октобра упознају
са страшним злочином који се десио у
Краљеву 1941.године.

Ученици су од наставнице историје, Марте Мамуле, чули чињенице везане за догађаје
октобра 1941. у Краљеву, а у музеју су могли да виде лична документа пострадалих суграђана,
њихове фотографије и писма која су слали породицама из лагера. Најјачи утисак на ученике
оставиле су фотографије настале октобра 1941. године.
Марта Маула, проф.историје
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Ученички парламент – Проблеми са којима се сусреће друштво данас
(5.10.2018)
Ученици седмог разреда, чланови Ученичког парламента, у оквиру програма Дечје
недеље, припремили су и реализовали предавање за ученике осмог разреда на тему
„Проблеми са којима се сусреће друство данас“. Дивно дружење и размена искустава кроз
вршњачку едукацију.
Хвала децо!
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ШКОЛА КРУНИСАНА ОКТОБАРСКОМ НАГРАДОМ
(7.10.2018)
ВРЕДНОСТ СЕ ЧОВЕКА ПО ДЕЛИМА ПОЗНАЈЕ
Историја пише своје странице.
Лепо је када се на њима нађу и наша имена. Значи да смо оставили нешто значајно
држави, граду, својој деци, покољењима.
Октобарска награда града Краљева додељује се сваке године појединцима или групама
аутора, образовним установама, спортским организацијама и удружењима грађана за
заједничка остварење, за дело које представља највредније достигнуће у науци, култури,
уметности, просвети, здравству или у другим областима привредног и друштвеног живота.
На царској круни градског грба, засијало је ове године и име наше школе.
Наша школа показала се кроз дуги низ година спремном и способном да се посвети
озбиљном раду, да оствари различите идеје и новине што се тиче образовања. Тимским радом
указивали смо на то да већи образовни ниво и компетенције становништва представљају један
од кључних фактора економског и друштвеног развоја. Образовање је увек ослонац у сталном
напредовању како појединаца, тако и целе заједнице. Они који примећују и вреднују наш рад,
одлучили да нас уврсте у добитнике Октобарске награде.
На свечаној седници, поводом Краљевдана, у мултимедијалном центру КВАРТ,
градоначелник др Предраг Терзић, Октобарску награду уручио је директорки школе Марини
Вучинић.
Нада Тијанић, проф.срп.језика
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Наша школа = ЕКО школа
(8.10.2018)
Годишњи састанак еко координатора одржан
је 8. октобра у Горњем Милановцу. Представник наше школе је била
Сандра Вучетић-Радетић, координатор међународног програма Еко школа.
Окупљање под зеленим заставама има за циљ размену знања и искустава о заштити и
очувању животне средине међу еко школама Европе. Наша школа је добила статус
Међународне Еко школе. Том приликом је координатор школе, презентовао активности и
постигнућа школе.
Ово је само почетак! Очекује нас велики број планираних активности у наредним
годинама. Хвала дивним домаћинима Eco-Schools Serbia, амбасадорима одрживог развоја и
наравно свој деци, родитељима, колегама, директору школе на несебичној подршци.
Поносни смо што смо као школа део овог великог тима.
Сандра Радетић Вучетић, проф.биологије

Застава Еко-школе
истакнута у холу наше
школе!

31

Предавање о наркоманији
(8.10.2018)
Ученици шестог разреда имали су прилику да се упознају какве све опасности вребају
од употреба дрога. Припадници Полицијске управе Краљево, овога пута су били у улози
предавача и врло радо су одговарали на питања која су ђаци радознало постављали.

32

Европски дан језика
(10.10.2018)
Дана 10.10.2018. године,
у сарадњи са библиотекаркама
наше школе, Маријом и Ољом,
у одељењима 4/5 и 4/1,
реализовани су часови ликовне
културе поводом Европског
дана језика.
Ученицима
су
на
занимљив начин приближени
језици и заставе земаља Европе.
Слушали су песме и речи на
разним језицима и имали су
могућност да се испробају у
изговарању истих.
Ана Николић, учитељица
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Општинско такмичење у стоном тенису
(10.10.2018)
У среду, 10.10.2018. год. у ОШ „Димитрије
Туцовић“ одржано је општинско такмичење у стоном
тенису, на којем је учествовало 10 основних школа из
Краљева. Нашу школу представљали су два ученика
шестог разреда, Андрија Ђурић и Филип Милaнoвић
и један ученик осмог разреда, Милан Миловановић. У
екипној конкуренцији ОШ „IV Краљевачки батаљон“
освојила је прво место, док је у појединачној
конкуренцији нашу школу представљао Андрија
Ђурић који је такође освојио прво место.
Дејан Марковић, проф.физичке културе

Андрија Ђурић и наставник Дејан
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Радионице и ЕКО квиз
(11.10.2018)
У сарадњи са ЈКП "Чистоћа", 11.октобра, Краљево, одржане су радионице и Еко
квиз, за ученике 6/1 и 6/3 разреда у амфитеатру наше школе. Ученици су показали велико
интересовање за тему отпад, примарна селекција отпада и рециклажа.
Хвала предавачу Неди Стефановић која је учеснике радионице наградила симболичним
поклонима.
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Трећа награда на наградном конкурсу „Час за углед 4”
(12.10.2018)
На наградном конкурсу „Час за углед 4” Издавачке куће
„Едука” наставница српског језика наше школе Наташа
Митровић добила је 12. октобра 2018. године трећу награду (у
категорији предметне наставе) за угледни час „Врсте зависних
реченица. Исти везници у различитим зависним реченицама.
Интерпункција у вези са зависним реченицама”, који је одржала
у осмом разреду 7. марта 2017. године. Рад ће бити објављен у
у електронском издању Зборника „Час за углед” за 2018.
годину.
Наташа Митровић, проф.српс.јез.

Наградно путовње за Батљонце књигољупце
(12.10.2018)
КО РАДИ ЗАСЛУЖИО ЈЕ ДА СЕ ЗНАЊЕМ СЛАДИ
КЊИГОЉУПЦИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ И МУЗЕЈУ ИЛУЗИЈА
У петак 12. октобра 2018. као наградно путовање за показану љубав према књизи,
ученици наше школе посетили су Београд. На пут је отишло 130 ученика, 5 наставника,
директор и чланови градске библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева.
Великим радом наших ученика, а уз помоћ и подршку директора школе, Марине
Вучинић, завршен је први круг књижевног маратона МАРАТОНЦИ – КЊИГОЉУПЦИ.
Награда за труд који су уложили и остварене циљеве које су постигли наши ученици, било је
ово путовање
Великим радом наших ученика, а уз помоћ и подршку директора школе, Марине
Вучинић, завршен је први круг књижевног маратона МАРАТОНЦИ – КЊИГОЉУПЦИ.
Награда за труд који су уложили и остварене циљеве које су постигли наши ученици,
било је ово путовање јер када очекујемо постигнућа од ученика, онда је на нама и да их за та
постигнућа мотивишемо, да их за њих похвалимо и наградима. Само ће тако наша деца знати
да у овим чудним временима, када се праве вредности једва препознају, исте квалитете
пронађу и да ка њима теже. Сами да траже, још су нејаки, а наша је дужност и позив да их
упутимо.
Око 12 часова стигли смо на Врачарски плато испред Храма и Народне библиотеке, где
су нас представници библиотеке дочекали. Пред величином учених човек заћути. Није
необично што су ђаци били примерно тихи и пажљиво слушали излагања домаћина. Лепота
опремљене и модерне библиотене од националног значаја подстакла их је да у назнакама
покажу да су од оних који ће дух свог народа разумети и чувати своју културну баштину.
Нису крили да знају о спаљивању Библиотеке у току Другог светског рата и разлозима због
којих је то учињено. А своје видике проширили су сазнањима о електронској читаоници,
скенер центару, посебним збиркама посебних фондова, легатима Милоша Црњанског и
Милана Ракића; видели смо Атријум у којем се одржавају промоције, књижевне вечери,
скупови као и научну читаоницу. Сазнали смо и да је први члан библиотеке, после Другог
рата, био сам Иво Андрић. Библиотека дневно има преко 700 посетилаца.
Изненађењима нема краја, па смо у истом духу прешли и у крипту Храма Светог Саве.
Простор уметнички величанствен. Сјај простора и фрескописа тешко је описати, а да не
умањите лепоту. Уздигнута чела, јер смо део народа који овакво величанство изграђује и чува,
кренули смо даље.
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У жељи да поред традиционалних лекција нашим ђацима приуштимо осврт и на
савремену уметност у три сата имали смо организовану посету Музеју илузија на Теразијама.
Храбро смо ускочили у вртлог илузије који ствара Вортеx тунел. Вортеx ће посетиоце потпуно
избезумити и натерати да се својски боре у напредовању кроз ротирајући цилиндар и
настојању да направе сваки следећи корак по равној површини! Искривили смо слику о себи у
соби огледала, одупрали се гравитацији и односима величина и фотографисали се у свим, али
баш у свим немогућим позама! Уживали смо у збирци холограма, загледали се у сваку
оптичку илузију. Оне су сјајан, подсетник да наше претпоставке о свету који видимо понекад
стварно јесу само – претпоставке!
Трљали смо очи у неверици! Кроз забавне и атрактивне варке, научили много о виду,
перцепцији, људском мозгу и науци, после чега боље разумемо зашто ваше очи виде ствари
које мозак не разуме.
На самом крају заустављалали се у простору за игру дидактичко-логичким играчкама и
загонеткама; незаборавно искуство!
Вратили смо се у Краљево исте вечери са жељом да други круг Маратона што пре
почне. Ко зна каквих ће још изненађења бити?!
Вођа пута Нада Тијанић, проф.српског језика
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„Зелена енергија – сигуран пут у будућност“
(12 и 13.10.2018)
У организацији Удружења грађана „Нови пут“ из Краљева, уз помоћ Министарства за
заштиту животнр средине, а у оквиру пројекта "Зелена енергија – сигурна будућност", 12. и
13.октобра на Голији је одржана дводневна радионица, под називом Климатске промене и
зелена енергија као добра превенција.
Представници наше школе, Наташа Вуковић и Сандра Вучетић-Радетић, размениле су
мишљења са осталим учесницима из Рашке и Ушћа, а сви заједно, учешћем у радионицама
дали су предлоге за даље могуће активноти и реализацију еколошких радионица и у оквиру
школе и у оквиру сарадње школе и локалне заједнице.
Захваљујемо се председнику Управног одбора УГ "Зелени пут", Јовану Нешовићу, који
нас је окупио и подстакао да даље развијамо активности на тему енергетске ефикасности и
одрживог развоја.
Н.В. и С.В.Р.
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Крвави октобар – да се не заборави
(14.10.2018)
У недељу 14.октобра у 12 сати у Краљеву, на лагер гробљу, свештници Епархије жичке,
одржали су парастос невиним жртвама које су Немци стрељали октобра 1941.године. Ученици
свих одељења наше школе, у пратњи одељенских старешина, учитеља и директорке школе
присуствовали су обележавању годишњице највећег страдања у историји града.
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Друштво за српски језик и књижевност Краљево објавило је конкурс поводом 14.
октобра, Дана сећања на жртве Другог светског рата.
Наша ученица Кристина Миљковић, уз подршку свог предметног наставника Наде
Тијанић, осојила је трећу награду на овом конкурсу и још једном показала да жртве
никада не смеју бити заборављене.
Награђени рад
ДАН СЕЋАЊА - 14. ОКТОБАР
Сећамо се октобра из прошлих временаплаћена је много скупа цена.
Док су се супростављали јачем непријатељу,
људске кости су темељ слободном Краљеву.
Око две хиљаде наших суграђана
непријатељ је покупио истог дана:
једни су ћутали, други су псовали,
а сви до једног за слободу пали.
Данас док шетамо слободни градоммузеј и споменик сведоче храбро,
јер ту леже наши славни преци
што слободу изградише нама деци.
Док мирно спавају наша храбра браћа,
сваком пролазнику сећање се враћа.
Хвала Ти Краљево, мој родни крају,
Што данас сви слободно шетају!
Кристина Миљковић VI-4
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Предавање о безбедности
(15.10.2018)
У амфитеатру наше школе, за ученике шестог разреда, припадници полиције одржали
су предавање на тему „Шта је насиље и како се борити против њега“.
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Безбедност деце у саобраћају – 2.разред
(15.10.2018)
Дана 15.10.2018. године ученици другог разреда су имали предавање и радионице на
тему о безбедности деце у саобраћају у оквиру пројекта Агенције за безбедност. Ученици су
активно учествовали у радионици, проширивали већ стечена знања и усвајали нова о
безбедности у саобраћају. На крају радионице сви учесници су добили дипломе за успешно
усвојене садржаје. Овај пројекат је реализован у организацији Агенције за безбедност у
саобраћају, а подржан је од Министарства просвете.
Надица В. Алемпијевић - професор разредне наставе

42

Дан здраве хране
(16.10.2018)

Дан здраве хране обележен је изложбом ученичких радова у холу школе и радионицом
за ученике 5.разреда - Здрав доручак. Ученици су кроз презентацију упознати са последицама
неправилне исхране деце, какав је значај доручка за децу, како да доручак буде здрав и
забаван. Ученици су донели свеже воће које најчешће узимају за доручак, припремили су
лимунаду и ужинали воће. Нацртали су и припремили различите врсте воћа, које су
заједнички окачили на еко дрво као порука свим ученицима да промене своје навике и да
уместо грицкалица изаберу здраву ужину.
Наставник: Јеремић Ана
Одељења: V/1, V/4, V/5
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Дан здраве хране – награда на конкурсу
(16.10.2018)
Здрави смо онолико колико се здраво хранимо!
Ово је важно да се схвати још у првим годинама живота и
да постане навика да бринемо о свом здрављу тако што,водимо
рачуна шта једемо. Данас је у свету велики проблем недостатак
хране, али и све већи број превише ухрањених особа. Често се
због брзог начина живота не води рачуна о квалитету и
разноврсности хране, него се користи храна која је индустријски
прерађена или брзо спремљена. Зато је све већи број
организација укључен у пројекат- ЗДРАВА ХРАНА-ДУЖИ
ЖИВОТ.
Тако је и ове године у организацији Завода за јавно
здравље Краљево расписан конкурс на тему ,,Дан здраве хране16.октобар" са циљем постизања свести о значају здраве хране. На овом конкурсу од великог
броја радова награђен је ликовни рад ученика 2/4 одељења наше школе Вука Алексића.
Поносни смо и желимо да се и у будућности нижу награде.
Надица В. Алемпијевић - професор
разредне наставе
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Октобар месец правилне исхране ликовна изложба у холу
(16.10.2018)
Ликовна изложба у холу школе
поводом обележавања 16 октобра - Здрава
храна, "Октобар- месец правилне исхране".
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Додељене награде на ликовном конкурсу поводом
Дана здраве хране
(16.10.2018)
У Народној библиотеци града Краљева изложени су најбољи радови пристигли на
конкурс Завода за јавно здравље. Као и сваке године у октобру, месецу када се подсећамо на
здраву исхрану, на значај правилне и здраве исхране, Завод за јавно здравље позива све
ученике краљевачких школа да узму учешће у ликовном конкурсу посвећеном здравој и
правилној исхрани.
У Народној библиотеци, 16.10.2018.додељене су награде нашим ученицима за најбоље
ликовне радове. Награђени ученици: Ена Ђоковић 6-2, Матеја Рогоњић 6-2, Александра
Гојковић 5-4.
Њихови ликовни радови заиста причају сваки за себе!

Ена Ђоковић 6-2

Александра Гојковић 5-5

Матија Рогоњић 6-2

Честитамо ђацима, наставници ликовне културе Јасмини Тонић,
учитељима и васпитачима
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„Хвала пчелама“ – изложба у музеју
(16.10.2018)

Ученици 4. разреда су,
у уторак
16.10.2018.године, посетили Народни музеј.
Гледали су изложбу ,,Хвала пчели'', посвећену
развоју пчеларства и оснивању Друштва
пчелара Краљева, давне 1898.године. Имали
су прилике да виде старе пресе за цеђење
меда, кошницу са стакленим странама и модел
рама са саћем од картона. Научили су да
постоје разне врсте меда ,као и да су им боје
различите.
Ана Николић, учитељица
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Дан борбе против трговине људима
(17.10.2018)
У просторијама Клуба одборника града Краљева, 17.10.2018. године, шест ученика
наше школе, чланови Ученичког парламента седмог и осмог разреда, са наставницом Сандром
Вучетић – Радетић, присуствовали су обележавању Дана борбе против трговине људима.
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У сусрет екскурзији – 8.разред
(17.10.2018)
Ученици осмог разреда припремили су се за екскурзију тако што су проучили локације
које ће посетити 24.25. и 26. Октобра на тродневној маломатурској екскурзији. Панои са
ђачким радовима истакнути су у холу школе.

Краљево – Нови Сад – Петроварадин – Сремски Карловци – Фрушка Гора Суботица
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„Да смеће не буде веће“ – радионица
(17.10.2018)
Реализована је радионица за ученике петог разреда на часу додатне наставе из
биологије „Да смеће не буде веће“. Радионица је у оквиру Фестивала науке и наградног
конкурса који је расписан. Ученици су од пластичних кеса направили различите предмете.

Циљ је да ученици схвате како пластичне кесе утичу на животну средину, зашто треба
рециклирати, зашто заменити пластичне кесе платненим и папирним торбама. Приказан је и
кратак филм „Пластична планета“ о утицају пластичних кеса на живи свет мора и океана.
Најбољи радови са радионице послати су на наградни конкурс Фестивала науке.
Наставник: Јеремић Ана
Одељења: 5/1, 5/4, 5/5
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„Полиција у служби грађана“ – 4.разред
(19.10.2018)
Дана 19.10.2018. године, ученицима 4. разреда, представници Полицијске управе
Краљево, одржали су предавање на тему ,,Полиција у служби грађана". Ученици су имали
прилику да сазнају које све послове обавља полиција, а све у циљу пружања сигурности и
безбедности, како изгледа униформа полиције опште надлежности, а како интервентне
полиције, шта чини полицијску опрему, да постоје и друге јединице полиције (саобраћајна,
криминалистичка, жандармерија, САЈ), која возила користи полиција,као и да у обављању
својих задатака користе службене коње и псе. На крају им је наведено коме све могу да се
обрате за помоћ.
Ана Николић, проф.разредне наставе
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Ђачки парлмент у посети Шумарској школи
(19.10.2018)

Дана 19.10.2018. године ученици, чланови Ђачког парламента су са наставницом
Сандром Вучетић-Радетић, присуствовали радионицама у "Шумарској школи" у Краљеву, које
су одржане поводом обележавања Дана "Шумарске школе".
Размена искуства, вршњачка едукација и лепо дружење.
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Књига на дар
(22.10.2018)
Чланови
Ученичког
парламента, са наставницом
Сандром
Вудетић-Радетић
организовали су активност
"Књига на дар". Ова активност се већ пар година организује у
нашој школи и има за циљ обогаћивање библиотечког фонда и
подстицање заједништва, тако што сви запослени, ученици и
родитељи, који желе, могу да поклоне књигу библиотеци.
На овај
начин смо симболично обележили Дан
школских библиотекара.
Наравно, све то, својим илустрацијама пропратила је и
употпунила наставница ликовне културе Јасмина Тонић.
Н.В.

Дан школских библиотекара
(22.10.2018)
Поводом дана школских
библиотекара код ученика трећег
разреда организован је ликовнолитерарни конкурс на тему "Какву
библиотеку желим". Два најбоља
рада награђена су књигама, као и
обележивачима страница које је за
децу
направила
учитељица
Биљана Миљковић. Ученик III/3,
Лука Митровић, написао је
победничку песму "Библиотека",
коју је прочитао и добила књигу
"Еурека експрес", а ученица III/2,
Ива Бажалац, израдила је најбољи
цртеж и добила књигу "20
изузетних девојчица које су
променили свет". Деца су се радо одазвала конкурсу и
нестрпљиво очекују неке следеће акције.
Најбољи радови су изложени у холу школе.

Марија Данчетовић, библиотекар
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Безбедност у саобраћају – 6.разред
(22.10.2018)
Дана 22.10.2018. припадници ПУ, у амфитеатру школе, одржали су предавање
ученицима шестог разреда на тему "Безбедност у саобраћају".
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СББ фондација – „НЕ ПРЉАЈ. НЕМАШ ИЗГОВОР! – ИЗАЗОВ“
(20.10.2018)
https://neprljajnemasizgovor.rs/
Ове школске године СББ фондација је започела велику еколошку кампању „НЕ
ПРЉАЈ. НЕМАШ ИЗГОВОР! – ИЗАЗОВ“ која ће трајати целе школске 2018/2019. године.
Први изазов који је задат свим основцима је ЕКО БОНТОН!
Ђаци имају задатак да напишу која су то за њих најбитнија еколошка правила којих сви
треба да се придржавамо и направе најкреативнији ЕКО БОНТОН кроз цртеж, писмо, колаж,
шему или у било којој другој форми коју могу кроз постер да представе.
Рок за слање фотографија припремљених ЕКО БОНТОНА је 20.10.2018.
Најкреативнији рад осваја награду коју победничко одељење одабере за своју школу, у
вредности од 2500 евра. Заинтересована одељења треба да изаберу свог капитена, учитеља,
наставника или педагога (запослено пунолетно лице из школе) који ће их пријавити на овом
сајту, а након затварања пријава 20.10.2018, свако ко жели моћи ће да гласа за своје фаворите.
Сајт је и место за информације о свим изазовима као и за резултате такмичења.
Наша школа је конкурисала са 6 радова.
Нестрпљиво чекамо резултате!
Н.В.
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Промоција тениса у нашој школи
(25.10.2018)
У дворишту наше школе и ове године је одржана промоција белог спорта. Промоцију
су организовали и спровели тренери тениског клуба Краљево, Борис Премовић и Лука
Ћировић. Ученици су тог сунчаног октобарског дана имали прилику да се опробају у овом
популарном спорту.
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Ватрогасци и четвртаци
(26.10.2018)
Дана 26.10.2018. године, ученицима 4. разреда, у амфитеатру школе, од стране
ватрогасца, испред МУП-а Србије –сектора за безбедност, приближено је занимање
ватрогасца. Ученици су сазнали да ватрогасци спасавају из пожара, поплава, рушевина, у
зимским условима, из саобраћајних незгода. Упознати су са појмом ватра и како настаје, као и
да ли је свака ватра пожар. Активно су учествовали у разговору на тему шта радити ако
настане пожар у стану. Стекли су знање о предметима од којих може доћи до повреда и
опекотина и начинима третирања истих. Ученици су имали прилику да прошире своја знања и
о настанку пожара у природи. На крају су одговарали на питања и имали прилику да поставе
своја.
Ана Николић, проф.разредне наставе
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Екскурзија 8.разреда
(24, 25 и 26.10.2018)
Та, увек са нестрпљењем исчекивана и са тремом дочекана осмачка екскурзија,
последња у основној школи, ове године је изведена током три предивна и незаборавна
октобарска дана.
На екскурзији је било 119 ученика и шест наставника. Извођење екскурзије поверено је
туристичкој агенцији „Балканик“ из Ваљева. Првог дана ученици су, у пратњи својих
одељењских старешина посетили Ваљево, родну кућу Вука Караџића у Тршићу и манастир
Хопово на Фрушкој гори. У поподневним часовима, путовање се за први дан завршило
смештајем у хотелу „Патриа“ у Суботици. Након вечере, уследило је незаборавно дружење у
дискотеци. То је она журка која се памти заувек! Другог дана ученици су посетили Градску
кућу, зоолошки врт и језеро Палић. А након богатог војвођанског ручка упутили су се пут
Петроварадина, чувене тврђаве надомак Новог Сада. У Новом Саду у истоименом хотелу,
осим у конфорном смештају ученици су имали прилике да уживају и да се друже уз звуке
омиљених арија. Трећи дан отпочео је посетом галерије Матице српске, а након ручка,
посећен је још један град који кипти од културе, романтични Сремски Карловци. Последња
дестинација био је манастир Крушедол, а онда повратак кући и враћање свакодневним
школским обавезама.
Н.В
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Безбедност – заштита од пожара
(29.10.2018)
Ученицима шетог разреда, у амфитеатру наше школе, у оквиру предавања о
безбедности, 29.10.2018. одржано је предавање на тему „Заштита од пожара“.
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Семинар Активно учење – настава –Базични ниво
(2, 3 и 4.11.2018)
Током три дана, у нашој школи, за наставно особље наше школе, одржан је базични
ниво семинара Активно учење – настава, међу просветним радницима познат и као АУН. Овај
семинар је акредитован за стручно усавршавање наставника у организацији Образовног
форума из Београда.
Овај ниво семинара, и наредни дводневни, тзв. супервизијски, који ће бити одржан до
краја децембра 2018. наша школа је добила на поклон од Култур контакт центра, владине
организације из Аустрије. Пошто смо препознати као школа која се истиче рдом и успесима,
надлежно министарство и Образовни форум изабрали су нашу школу за реализацију овог
семинара.
Н.В.
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Светски дан чистог ваздуха
(3.11.2018)
Светски дан чистог ваздуха обележава се 3.новембра. Ученици осмог разреда
обележили су дан изложбом радова у холу школе. Циљ је да се скрене пажња на највеће
изворе загађења ваздуха у нашој околини, на последице и мере заштите и како препознати
индикаторе чистог ваздуха.
Јеремић Ана, проф.биологије
Одељење 8/5
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Трибина „Мотивација за учење”
(8. 11. 2018)
У амфитеатру наше школе обележен је Дан просветних радника свечаном трибином
„Мотивација за учење” коју је осмислила и организовала професорка српског језика Наташа
Митровић. Трибина је реализована у сарадњи са психологом школе Марином Оцокољић и
најуспешнијим бившим ученицима школе Иваном Цветићем (ђак генерације 2014/2015),
Милицом Раковић (ђак генерације 2016/2017) и Браниславом Јовановићем (добитник
Светосавске награде 2017/2018), а присуствовали су сви ученици шестог разреда, одељење 71
и десетак просветних радника.
Пошто се у октобру навршило 200 година од првог издања Вуковог „Српског
рјечника”, Наташа Митровић је у уводном излагању направила осврт на просветитељски рад
Светог Саве, Доситеја Обрадовића и Вука Караџића, а затим je говорила о „Српском рјечнику”
и његовом значају. Своје кратко предавање завршила је тумачењем са ученицима кључних
речи просвета, просветитељ, мотив и мотивација које су издвојене из Речника Матице
српске, са циљем да ученике мотивише да прошире своје знање користећи речнике.
Психолог школе истакла је да мотивација може бити унутрашња (дугорочна) и
спољашња (краткорочна). Објаснила је шта све утиче на мотивацију ученика и који су начини
мотивисања. Завршила је излагање наводећи присутне да открију свој кључ за успех.
Иван, Милица и Бранислав пренели су друговима своја искуства о томе шта их је
мотивисало да уче, на које препреке су наилазили и како су их савладавали. Иван, ученик 4.
године специјализованог математичког одељења у Гимназији, и Милица, ученица другог
разреда природно-математичког смера у Гимназији, говорили су са аспекта науке о
практичним разлозима за учење и стицање знања, а Бранислав, ученик првог разреда
филолошке гимназије, прочитао је своју ауторску причу указујући на лепоту књижевног
стваралаштва. Ученици су пажљиво слушали ово троје младих и успешних људи, а циљ је и
био да у њима пронађу узоре и мотивацију за учење.
Наташа Митровић, проф. српског језика
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„Град из маште“ – наставна јединица
(13. 11. 2018)
Започели смо планирану сарадњу и упознавање ученика 4. разреда са наставницима
који ће им предавари у старијим разтредима.
Дана, 13.11.2018. године, у амфитеатру школе, у сарадњи
са наставницом ликовне културе Јасмином Тонић, 4. и 5. час
реализована је наставна јединица „Град из маште“. Ученици су,
пратећи упутства успешно користили линију, боју, играли се
облицима и величинама.
А.Н.
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БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА
(16.11.2018)
Дана 16.11.2018. године ученицима 4. разреда, представница ПУ Краљево, одржала је
предавање на тему, "БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА".
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Завршна радионица Покрета горана Србије
(17.11.2018)
Три ученице 6/3 одељења у пратњи наставнице биологије, Сандре Вучетић-Радетић,
учествовале су у завршној радионици Покрета горана, 17.11.2018. године. Такмичење се
одржало у Београду и учествовало је још тридесет школа из Србије. Деца су показала доста
знања из те области, разменила искуства са децом из осталих градова и понела лепа искуства
са жељом да и следеће године учествују.
С.В.Р.
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Историјска секција на отварању изложбе
"Ратно ваздухопловство у Првом светском рату"
(20.11.2018)
Ученици петог разреда који долазе на часове историјске секције присуствовали су
20.11.2018. године отварању изложбе "Ратно ваздухопловство у Првом светском рату" у
Народном музеју Краљево.

Реч је о изложби макета авиона који су припадали ваздухопловству Краљевине Србије,
а које су израдили Макетарски клуб „Спинер“ из Краљева и Макетарски клуб Чачак у
организацији Народног музеја Чачак и Народног музеја Краљево, поводом обележавања
стогодишњице од завршетка Првог светског рата.

Након обиласка ове изложбе, ученици су посетили и сталну поставку Народног музеја
Краљево, део који је посвећен Првом светском рату.
Марта Мамула, проф.историје
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Предавање ПУ Краљево - IV разред – Трговина људима
(23.11.2018)
Дана 23.11.2018. године, ученицима 4. Разреда одржано је предавање на тему Трговина
људима. Предавање је организовала Полицијска управа града Краљева.
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Билингвалана настава на часу историје
(23.11.2018)
У одељењу 6/1, 23.11.2018. код наставника Александра Мировића одржан је час
историје на енглеском језику. Овај час је пример пројектне наставе и корелације технике и
технологије са историјом у оквиру билингвалне наставе која се од ове школске године изводи
у три одељења шестог разреда. Ученици су на часовима технике и технологије, који су такође
део билингвалне наставе, правили средњевековне замкове, а затим на часу историје излагали о
изгледу замка и животу људи у средњем веку на енглеском језику.
Часу су присуствовали директор, педагог, психолог, проф.енг. Весна Томић Бечки,
проф.нем. Kристина Девеџић и проф.енг. Тања Радовић. Час је веома леп пример развијања
међупредметних компетенција и ученицима је пружио пуно разноврсних активности и
одличан начин да енглески језик активно користи на конкретном задатку.
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Турско освајање Балканског полуострва
(27.11.2018)
Час Природе и друштва, са ученицима 4. разреда припремили су њихови учитељи на
тему Турско освајање Балканског полуострва. Тако су сви четвртаци дана 27.11.2018. године
активно учествовали у креирању једног занимљивог часа.
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Предавање о безбедности од пожара - IV разред
(30.11.2018)
Ученицима 4.разреда, у оквиру плана о предавањима о безбедности, представници
ватрогасне службе, одржали су предавање на тему „Заштита од техничко технолошке
опасности и природних непогода“. Ученици су веома активно учествовали у дискусији о
начинима заштите.
А.Николић, учитељица
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Дан борбе против сиде
(1.12.2018)
Обележен је Дан борбе против сиде израдом црвених трака као симбол солидарности са
оболелима од хива и изложбом ученичких радова у кабинету биологије и у холу школе. У раду
су учествовали ученици 5. и 8. разреда.
Наставник: Јеремић Ана
Одељења: 5/1, 5/4, 5/5, 8/3 и 8/5
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Додела награда за литерарне радове поводом обележавања 14.октобра
(4.12.2018)
Дел. бр. 33
од 23.11.2018. године
Доситејева, бр.44
36000 Краљево
тел. 060/636-96-18
имејл: podruznicadrustvazasrpskijezik@gmail.com

Завичајно друштво Краљево и Друштво за српски језик и књижевност Краљево расписали су
литерарни конкурс поводом обележавања годишњице страдања 14. октобра.
У конкуренцији основних школа награђена су три рада:
1. место –Божидар Бркић, ученик 8. разреда Основне школе „Светозар Марковић“,
наставник српског језика Слободан Миловановић
2. место – Тара Ивковић, ученица 6. разреда Основне школе „Димитрије
Туцовић“, наставник српског језика Ивана Чоловић
3. место –Кристина Миљковић, ученица 6. разреда Основне школе „IV краљевачки
батаљон“, наставник српског језика Нада Тијанић
У конкуренцији средњих школа награђени су следећи радови:
1. место – Кристина Меркановић, ученица 3. разреда Медицинске школе
наставник српског језика Љиља Ракић
наставник историје Драгана Пауновић
2. место – Александар Вукомановић, ученик 4. разреда Гимназије Краљево
наставник српског језика Марија Брковић
3. место –Вељко Живановић, ученик 4. разреда Гимназије Краљево
наставник српског језика Марина Панић
Позивамо ученике чији су радови награђени као и њихове професоре, да дођу на доделу
награда Завичајног друштва Краљево. Додела награда одржаће се у уторак, 4. децембра
2018. године са почетком у 17 часова у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани”
Краљево на Дечјем одељењу.
Председник Друштва
Ана Милуновић

Ученица наше школе,
Кристина Миљковић,
добитница треће
награде
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Сајам науке у Медицинској школи у Краљеву
(6.12.2018)
Ученици осмог разреда, у пратњи својих одељењских старешина, посетили су
6.12.2018. сајам науке, који је организован у спортској хали Средње медицинске школе у
Краљеву.
Како у лабораторијским условима изгледа ерупција вулкана, како се понашају
прехрамбене боје, само су неки од огледа на Фестивалу науке у Медицинској школи, на којем
су представљена четири факултета из Краљева и градова у окружењу
С.В.Р.
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Семинар Активно учење-настава – супервизијски ниво
(7-8.12.2018)
Током два дана, 7. и 8.12.2018, у нашој школи одржан је други део семинара Активно
учење-настава – супервизијски ниво. Први део семинара одржан је почетком новембра 2018.
Тридесет наставника наше школе, активно је учествовало у активностима семинара. Иако
активна настава није потпуна новина у нашем раду, јер ми овај принцип наставе већ
користимо увек када је то могуће, ови семинари некима су освежили знање а неке нове млађе
колеге упутили у начине организовања наставе по принципу активног учешће ученика у том
процесу.
Н.В.
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Ликовна изложба „Зима у мом граду“ – КЗМ Краљево
(12.12.2018)
Ученици петог разреда, са наставницама Јасмином Тонић и Наташом Вуковић
посетили су изложбу „Зима у мом граду“ која је постављена у холу зграде општине Краљево.
На ликовном конкурсу, који је организовала Канцеларија за младе града Краљева,
учествовали су ученици млађих разреда из три основне школе са територије Краљева: „IV
краљевачки батаљон“, „Димитрије Туцовић“ и „Живан Маричић“ из Жиче.
Свих 87 радова награђено је једном улазницом за новогодишњу представу изненађења,
а жири који је састављен од ученика средње уметничке школе, одабраће још 10
најкреативнијих радова који ће бити награжени комплетом књига.
Н.В.
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Упознавање четвртака са будућим наставником - историја
(13.12.2018)
Дана 13.12.2018.год. у амфитеатру школе, у сарадњи са наставником историје,
Александром Мировићем, одржан је 1. час у послеподневној смени. Реализована је наставна
јединица ,,Први светски рат и стварање нове државе ''. Ученици су били веома заинтересовани,
пажљиво су пратили излагање и учествовали у дискусији.

Historia magistra vitae
est!
Истрорија је
учитељица живота!
Латинска изрека
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Упознавање четвртака са будућим наставником - математика
(18.12.2018)
Дана 18.12.2018. године, у сарадњи са наставнком математике Радовић Николом, а
амфитеатру школе одржан је час математике свим ученицима 4.разреда. Наставна јединица је
била „Неједначине са непознатим умањиоцем“.
Кроз презентацији и знимљиве задатке ученици су успешно решавали задато.
А.Николић, учитељица

Математика се не учи, математика се ради!
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Likovna izlo`ba povodom dana {kole
(18.12.2018)

Како ове године прослављамо велики јубилеј у српском језику, двеста година од прве
објаве Вуковог рјечника, који је светло дан угледао давне 1818. године, тако се сама по себи
наметнула идеја да представа поводом прославе Дана школе буде посвећена овом јубилеју и
сасвим логично понела је назив НЕГУЈМО СРПСКИ ЈЕЗИК.

Тим поводом расписан је наградни конкурс и у холу школе, 18.децембра, осванула је
изложба ђачких ликовних радова.
Награђени су следећи ученици
Млађи разреди
1.награда – Вукан Мандић 2-3
2.награда – Уна Поповиц 2-4
3.награда – Хана Рогоњић 3-2

Старији разреди
1.награда – Ана Ивановић 6-1
2.награда – Никола Ђорђевић 8-2
3.награда – Теодора Славковић 8-3

Ђаци, у потпуности свесни каквом великану одају почаст, осликали су, чини се никад
лепше радове инспирисане Вуком Краџићем, изражавајући захвалност за све што је учинио за
нас и наш српски језик.
Не брини драги Вуче! Ниси залуд живео и стварао. Има ко да те
поштује и слави!

Фото и текст Н.В.
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Стиже Нова година, а одлази стара!
(18.12.2018)
Можда смо
на прво читање датума поранили са
кићењем
јелке и са украшавањем школских просторија и прозора школе. Ми то тако волимо, да Дан
школе и све предстојеће празнике, дочекамо у пријатној атмосфери и у оплемењеном
простору.
Оплемени те и ви свој простор. Тако се човек и сам оплемењује!
Свима желимо здравље, срећу, радост, успех и љубав!
Фото и текст Н.В.
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Дан школе - НЕГУЈМО СРПСКИ ЈЕЗИК
(21.12.2018)

Негујући матерњи језик, поштујући историју, традицију, чувајући од
заборава великане из прошлости, постајемо људи поносни на свој културни
идентитет. У свакоме од нас су, као део тог идентитета, уткани, попут делова
слагалице, велика дела и промене који су визионари остављали мењајући
тадашњи поредак. Један од несумњиво највећих визионара у српској културној
историји био је највећи реформатор српског језика Вук Стефановић Караџић.
Наша школа је низом активности обележила велики јубилеј – 200.
годишњицу од првог издања „Српског рјечника“. Професорка српског језика
Наташа Митровић је написала сценарио, осмислила сценографију и идејно
решење презентације за представу поводом прославе Дана школе пригодног
назива „Негујмо српски језик“. Уз несебичну помоћ Снежане Шашић, проф.
разредне наставе и Горице Динуловић, познате краљевачке глумице, Наташа
Митровић је на сцену поставила ковчежић испуњен народним песмама,
обичајима и објашњењима одредница из „Рјечника“. Ђаци-глумци су одушевили
публику у Краљевачком позоришту 21.12.2018.г. које је било премало да прими
све заинтересоване. Представа је, осим забавног, имала и едукативни карактер, а
сценарио је дао посве необичан увид у „Рјечник“, кроз који су публику сјајно
водили забавни Вук и Бува. Да све технички беспрекорно изгледа су се
побринуле Јасмина Тонић, проф. ликовне културе, Наташа Вуковић, проф. ТиО
и Јелена Стефановић, проф. информатике. За ритмику су биле задужене Јелена
Ристовић, проф. физичке културе и Биљана Симоновић, проф. разредне наставе,
која је и учествовала у представи заједно са ученицима. За музички део прославе,
као и сваке године, била је задужена Лидија Спаски, проф. музичке културе са
својим хором.
Поносни смо на наше ђаке који, уз помоћ својих наставника, чувају
културну баштину, негују праве вредности и постају људи који ће и сами мењати
свет!
Марина Лончаревић, проф. српског језика и књижевности

83

84

Предавање на тему Насиље као негативна друштвена појава
(24.12.2018)

У низу предавања о безбедности деце,
24.12.2018. године, за ученике 4.разреда ПУ
Краљева организовала је предавање на тему
Насиље као негативна друштвена појава.
Ученици су информисани како да разликују
појмове насиље и злостављање, и упознати су
са облицима насиља и како га препознати и
реаговати у тим ситуацијама.
А.Николић, учитељица

Безбедност је пола осмеха!
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Почеци предузетништва и корелација
(27.12.2018)
За нас наставнике корелација, а за наше ђаке нестрпљиво дочекана активност да нешто
направе на техничком, па да то исто украсе на ликовном, и да све то лепо аранжирају на
продајним штандовима Новогодишње изложбе и да продају, а новац поклоне у хумане сврхе.
Толико активности кроз игру и ненаметљив рад,
а толико утицаја на њихове компетенције!
Фото и текст Н.В.

86

Новогодишња продајна изложба
(27.12.2018)
Поводом Новогодишњих празника, у холу наше школе, 27.12.2018. одржана је
Новогодишња продајна изложба. На изложби су презентовани новогодишњи украси и
сувенири који су направљени и осликани вредним рукама наших ђака, на часовима,технике и
технологије, ликовне културе и ликовне секције. Учешће на изложби су узели ученици од 0-8
разреда. На овај начин је у нашој школи увеличана новогодишња атмосфера, а приход од
изложбе је усмерен у хуманитарне сврхе.
Јасмина Тонић, проф.ликовне културе
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Објављен рад из српског језика у часопису „Школски час”
Стручни рад наставнице српског језика Наташе Митровић
„Богатство лексике у народним и уметничким текстовима
обрађеним у седмом разреду ‒ увод у лексикологију”
објављен је у методичком часопису (намењеном стручном
усавршавању наставника и професора српског језика у
основним и средњим школама) „Школски час српског
језика и књижевности” (бр. 5 за 2018). Кратак садржај рада
наведен је у резимеу:
За разумевање и аутентичан доживљај дела народне и
уметничке књижевности од пресудног значаја је да су
написана језиком времена у ком су настала. Отуда у српској
књижевности, која је сведок бурне историје и друштвених превирања, велики број различитих
лексема, пре свега турцизама, затим германизама, романизама, интернационализама, али и
архаизама и дијалектизама. Управо зато је неопходно повремено у настави

књижевним

текстовима приступити са аспекта језика, и тумачењем кључних речи анализирати дело.
Усвајање речи као дела националног идентитета могуће је остварити издвајањем речи које су
још увек у употреби у говору (фразеологизми), у народном усменом стваралаштву,
првенствено пословицама које су уткане и у поезију и прозу (и уметничку), топонимима,
називима установа. Ученици препознају и повезују речи са значењем, разврставају их према
семантици, преводе речи на књижевни језик, утврђују да су друштвено-историјске прилике
(освајачки ратови, миграције становништва), географски услови (близина етничких граница) и
културолошки разноврсне средине (вишенационалне) узрок уплива речи из других језика у
књижевни српски језик. Циљ овог рада је богаћење лексичког фонда ученика,мотивација за
учење страних језика и неговање језичке културе.
Наташа Митровић, проф.српског језика
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Страна
Први радни дан у овој календарској години
Наставничко веће
Одељењско веће 8-5
Почетак наставе након првог дела зимског распуста
Наставна субота за ученике осмог разреда – надокнада
екскурзије – распоред од петка
Час физичког код четвртака
90
Представа „Пепељуга“ – 6. и 7.разред
Упознавање са наставницима – српски језик
91
Наставничко веће
Школско такмичење из математике
Наставна субота. Надокнада Дана школе
Систематски преглед 4-1
Наставничко веће. Давање мишљења за избор директора.
Школа је била домаћин општинског такмичења у одбојци за
девојчице
Школа је била домаћин општинског такмичења у одбојци за
дечаци
Систематски 4-2
Ликовна изложба поводом школске славе
92
Светосавски дани – такмичењер из српског језика
93
Прослава школске славе Сетог Саве
95
Састанак Ученичког парламента
Додела Светосавске награде
97
Седница Школског одбора
Састанак Општинског Савета родитеља
Национални дан борбе против пушења
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Час физичког код четвртака
(14.01.2019)
Ученици 4-1 су данашњи час физичког васпитања искористили за прављење Снешка у
облизњем парку. Kоначно смо дочекали да уживамо на прелепом снегу. А како нам је било
можете видети на сликама.
На крају је уследило и грудвање, али пошто је и учитељица учествовала није могла да
забележи ту снежну битку.
Ана Николић, учитељица
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Упознавање са будућим наставницима – српски језик
(17.01.2019)
Дана 17.1.2019.год.у преподневној смени наставница Наташа Митровић је ученицима
4.разреда одржала час српског језика ,,Скупови речи у реченици''. Ученици су кроз игру и
презентацију занимљивих примера применили учено и стекли знања о скуповима речи у
реченици.
Све су проверили кроз квизић у завршном делу часа. Ученици су били мотивисани и
заинтересовани за рад.
Ана Николић, учитељица
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Ликовна изложба у холу школе
„Живот и дело Светог Саве“
(26.01.2019)
Поводом школске славе Свети Сава у холу наше школе је уприличена ликовна изложба
на тему живота и рада нашег просветитеља Светог Саве. Ученици су направили низ
креативних радова и визуелно и ликовно презентовали значај школске славе.

92

„Светосавски дани” одржани у нашој школи
(26.01.2019)
У амфитеатру наше школе одржана
je 26. јануара манифестација „Светосавски
дани”, коју је организовало Друштво за
српски језик и књижевност Краљево. Ове
године била је посвећена важном јубилеју
српске писмености – 200 година од
објављивања првог издања „Српског
рјечника” Вука Караџића. „Светосавске
дане” отворила је руководилац школске
управе Краљево Бојана Маринковић.
У такмичарском делу учествовало је 10 тимова
из нашег града и Рашког округа, међу којима је био и
тим наше школе. Након полуфинала, пет тимова се
борило за прва места. Чланови жирија били су Ана
Гвозденовић, уредник за есеј и критику у издавачкој
делатности НБ „Стефан Првовенчани”, Данијела
Ковачевић Микић, професор српског језика и
књижевности и координатор Регионалног центра за
таленте Чачак, и Предраг Павловић, глумац
Краљевачког позоришта. Иако наш тим, који је
припремала наставница српског језика Нада Тијанић,
није учествовао у финалу, школа као домаћин и учесник у ревијалном делу програма са
предством „Негујмо српски језик”
оставила је утисак на све присутне
наставнике и ученике, међу којима су
били и професор Филолошког факултета
у
Београду Бошко Сувајџић, председница
Друштва за српски језик и књижевност
Ана Милуновић, просветни саветник
Владан Сеизовић, кустос Народног
музеја Мирјана Савић и библиотекар
градске библотеке Катарина Јаблановић.
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Наташа Митровић, проф.српског језика
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Прослава школске славе Сетог Саве
(27.01.2019)

Ускликнимо с љубљвљу
И овог 27. јануара наша школа је прославила школску славу, Светог Саву. После
традиционалног ломљења колача са домаћином славе, одржан је свечани програм.
Овогодишњу приредбу са ученицима су припремали наставница српског језика Нада
Тијанић и актив учитеља другог разреда. Захваљујући умећу наших ученика, подсетили смо се
старих српских славских обичаја, који су оличење Срба као народа. Показали су нам и мало
заборављене кумовске односе. Ове године је, по први пут, свештеник, баш као гост славе,
преломио колач. Тако да су присутни имали прилике да гледају приказ праве славе у слави.
Као и сваке године, хор је припремала наставница музичке културе Лидија Спаски. Хор је
отворио приредбу химном Светом Сави. Сви присутни су уживали уз нумере хора, тако да се
сав труд наставнице Лидије и њених талентованих ученика исплатио.
Директорка школе, Марина Вучинић, нас је подсетила на значај Светога Саве и пута
светосавља који треба да следимо. Том приликом је традиционално наградила најбољег
ученика осмог разреда. Ове године та титула је припала ученици Дуњи Јованчевић. Као узоран
ђак и добар друг, Дуња је заслужно понела ово признање.
Следећи пример Светог Саве, сећајући се његовог лика и дела, сигурни смо да смо на
путу светосавља – путу знања, мудрости, доброте и чистоте срца.
Наталија Балтић, наставник српског језика
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Светосавка награда 2019.
(28.01.2019)
Ове године, Светосавском наградом, свој ђачки портфолио допунила је Дуња
Јованчевић, ученица одељења 8-2.
Честитамо Дуњи!
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ФЕБРУАР 2019.
ФЕБРУАР 2019. године
Страна
1.
2.

1.02.2019.
4.02.2019.

3.

6.02.2019.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

8.02.2019.
14.02.2019.
14.02.2019.
14.02.2019.
14.02.2019.
19.02.2019.
26.02.2019.
26.02.2019.
27.02.2019.
28.02.2019.
28.02.2019.

Одељењска већа
Наставничко веће
Састанак чланова тима за инклузију са родитељима чија деца
похађају наставу по ИОП.
Зимовање ученика – Копаоник 2019.
Састанак Тима за самовредновање
Састанак Педагошког колегијума
Састанак Тима за међупредметне компетенције
Састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Школски одбор
Почетак другог полугодишта
Представљање књиге Дејана Алексића
Дејан Алексић, песник са другацима
Пут здравља је пут среће
Школски одбор
Наставничко веће
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Представање књиге Дејана Алексића
(26.02.2019)
Дана 26.2.2019.године, у препуном амфитеатру наше школе, ђацима четвртацима,
презентовао је своју књигу ''Шта сам оно хтео да кажем'', увек радо виђени писац, Дејан
Алексић.
У веселој атмосфери, пљуштали су стихови из њему драгих песама у поменутој књизи.
Ана Николић, учитељица

99

Дејан Алексић – песник са другацима
(26.02.2019)
У нашој школи сваки пут дружење са песницима се претвори у лепу забаву, учење и
уживање.Тако је било и овај пут,када нам је у госте 26.фебруара 2019. године дошао песник
Дејан Алексић,да ученицима 2.разреда представи своју збирку песама ,,Шта сам оно хтео да
кажем".
У пуном амфитеатру ученици су пажљиво слушали,али и исказивали своје песничко умеће.На
крају дружења ученици су песника позвали да дође опет,а он њих да се лепо припреме за
предстојеће такмичење ,,Књигољупци“.
Надица В. Алемпијевић, проф.раз. наставе
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Пут здравља је пут среће
(27.02.2019)
Одељење 8-2 освојило је 2. награду за
најбољи слоган коју је међународни жири доделио
на конкурсу посвећеном борби против рака дојке.
Слоган гласи Пут здравља је пут среће.
Школа је омогућила да сви ученици овог одељења
присуатвују додели награде у Народној банци
Србије и изложби радова.
Остатак дана провели смо у обиласку
Београда.
Одељењски старешина 8-2,
Тања Радовић, проф.енглеског језика
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МАРТ 2019.
МАРТ 2019. године
Страна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Презентација ИК „Фреска“ – енглески језик
Обележавање Међународног дана матерњег језика (21.02)
Hippo такмичење – енглески језик
Општинско такмичење из математике од 5 до 8. разреда
Обележен Светски дан енергетске ефикасности
Седница Савета родитеља
Обележавање 150 година периодног система елемената
Презентација ИК „Логос“
Двојезична настава
Окружно такмичење – одбојка – дечаци – I место
Састанак педагошког колегијума
Презентација уџбеника ИК „Пирсон“ – енглески језик
Родитељски састанак за 4.разред
Предавање о безбедности – I разред
Презентација ИК „Логос“
Трибина – ПОЛУГА- проста машина која помера светове 13.03.2019.
Марија Т. Гољић, Наташа Вуковић, Милош Дедеић
14.03.2019.
Такмичење „Мислиша“
14.03.2019.
Гоч – школа у природи - I разред
15-17.03.2019. Гоч – оснивање научног центра – присутни ученици наше школе
Семинар за математичаре - Интерактивна имплементација
уџбеника у настави математике – старији разреди.
16.и 17.03.2019 Семинар – Даровито дете у школи и шта са њим
21.03.2019
Такмичење „Кенгур“ за 2,3 и 4. разред
21. и
Обележен Светски дан шума (21.03) и Светски дан вода
22.03.2019.
(22.03)
22.03.2019.
Седница Наставничког већа
23.03.2019.
Окружно такмичење из математике – школа домаћин
26.03.2019.
Франкофонија
30.03.2019.
Полуфинале Hippo такмичења
1.03. 2019.
1.03. 2019.
1.03. 2019.
2.03.2019.
5.03.2019.
5.03.2019.
6.03.2019.
12.03.2019.
12.03.2019.
12.03.2019.
13.03.2019.
13.03.2019.
13.03.2019.
13.03.2019.
13.03.2019.
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Обележавање Међународног дана матерњег језика
(1.03.2019)

Ученици наше школе обележили су својом представом „Негујмо српски језик”
Међународни дан матерњег језика у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани”
Међународни дан матерњег језика је 21. фебруар. Међутим, ове године у градској
библиотеци обележен је тек 1. марта због продужетка зимског распуста. Ученици наше
школе имали су част да учествују у програму са својом представом „Негујмо српски језик”,
коју су припремили са наставницом српског језика Наташом Митровић поводом Дана школе.
Присутнима се најпре обратио познати краљевачки песник Милоје Радовић говорећи о
матерњем језику.
У програму су учествовали следећи ученици:
Рецитал 1
Анастасија Милановић, Наташа Жарчанин, Јулија Вулевић, Ана Чекановић
Драмски приказ ‒ лица
Вучица Незналица: Татјана Попадић
Бува Свезналица: Лука Радовић
Вуки Караџић: Милан Живановић
Рецитал 2
Миа Пантић, Јована Вишњић, Тара Димитријевић, Марта Филиповић
Народну поезију казују:
Јован Ђорђевић и Јована Вишњић (Момак и девојка, народна љубавна песма)
Милица Бошковић ‒ вокални солиста (Под гором се шетало девојче, љубавна песма)
Симона Шекуларац (Мајка Јова у ружи родила, успаванка)
Тамара Васиљевић, Ева Јакић, Ана Чекановић, Милан Максимовић, Михајло
Радивојевић (кратке народне прозне врсте)
Програм је завршен песмом „Негујмо српски језик”, коју су певали сви учесници на челу са
солистом, девојчицом анђеоског гласа, Милицом Бошковић.
Слике се могу скинути са линка.
https://www.facebook.com/BibliotekaKraljevo/photos/pcb.2582645681806270/2582645125139659/?
type=3&theater
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Hippo такмичење – енглески језик
(1.03.2019)
И ове године ученици наше школе узели су учешће у међународном Hippo такмичењу
из енглеског језика. Осамдесет ученика такмичило се у три категорије Hippo 1, 2 и 3.
Половину су чинили ученици четвртог и петог разреда.
Ово је први ниво такмичења. Очекујемо резултате!
Тања Радовић, проф.енглеског језика
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Светски дан енергетске ефикасности
(5.03. 2019)
Поводом светског дана енергетске ефикасности ученици 8/5 и 5/4 кроз квиз енергетска
ефикасност упознати су шта је енергетска ефикасност, да ли су енергетска ефикасност и
штедња исто, како су повезани производња електричне енергије и природа, шта су енергетски
ефикасни уређаји и сијалице, како да појединци својим понашањем допринесу енергетској
ефикасности.
Ученици су успешно одговарали на питања у квизу и детаљније се упознали какав
допринос они могу дати енергетској ефикасности. Ученицима су приказани и кратки филмови
из Зеленог пакета, а ученици 5/4 и 5/1 припремили су и постер презентацију поводом Светског
дана енергетске ефикасности.
Јеремић Ана, проф. биологије
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Обележавање 150 година периодног система елемената
(6.03.2019)
Поводом обележавања 150 година периодног система елемената, у амфитеатру наше
школе је на дан објављивања прве верзије Мендељејевог периодног система, 06. 03. 2019.
године, одржано предавање „150 година периодног система елемената“.
На овај начин пробали смо да се придружимо светској научној јавности у прослави
значајног јубилеја . Предавање смо одржали колега Александар Мировић и ја. Учествовала
је и наша ученица, Ана Чекановић. Кроз кратак приказ друштвено – историјских прилика XIX
века и присећање на живот и рад Мендељејева, покушали смо даприближимо велико откриће.
Хтела бих да укажем на то да су и наши ученици, који тек стичу прва знања из хемије, имали
могућност да још једном увиде значај Мендељеовог открића и величину његове личности. На
овај начин покушали смо да промовишемо хемију, али и сваку другу науку .
Предавању су приствовале колеге, наставници хемије из других краљевачких школа,
друге заинтересоване колеге и моји ученици који су се такмичили ове године на општинском
такмичењу.
Ово окупљање је било и идеална прилика да се после низа година оснује подружница
Хемијског друштва у нашем граду.
Светлана Керечки, наставник хемије
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Трибина – ПОЛУГА- проста машина која помера светове
(13.03.2019)
У оквиру сарадничких активности, а као добар пример међупредметне корелација, у
нашој школи одржана је трибина под називом ПОЛУГА- проста машина која помера
светове. Наставници физике Марија Т. Гољић и Милош Дедеић и наставница технике и
технологије Наташа Вуковић, уприличили су интересантну трибину која је испунила
амфитеатар ученицима и колегама.
Почев од интересантне, и вероватно свима познате приче да је Архимед рекао: „Дајте
ми ослонац и ја ћу подићи Земљу“, преко наизглед тешке и застрашујуће приче која сила
делује у ком правцу и смеру, демонстрације на свакодневном примеру ношења ђачког ранца и
напослетку примене полуге, одржали смо једно интерсентно предавање и корисно дружење са
ђацима и колегама.
Након комуникације, размене питања и одговора, ђаке смо почастили анимираним
филмом на тему Полуга, а сви из амфитеатра су изашли задовољни и у убеђењу да ПОЛУГА
не заслужује назив проста машина.
До неког новог научно-инспиративног виђења, поздавља вас тим који је реализовао ову
трибину.
Наташа Вуковић,
наставница технике и технологије
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Обележен Светски дан шума (21.03) и Светски дан вода (22.03)
Ученици 5., 6. и 8. разреда обележили су Светски дан шума и Светски дан вода изложбом
ученичких радова у холу школе. Изложбом су ученици скренули пажњу на значај очувања
шумских и водених екосистема, на степен угрожености и мере заштите екосистема.
Ана Јеремић, проф. биологије
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Франкофонија
(26.03.2019)
(о франкофонији) - antrfile
Франкофонија
је
међународна
организација,
основана 1970. године, у циљу
очувања и промоције француског
језика. То је скуп који чине 53
државе чланице, 4 придружене и
10 држава посматрача, које
користе француски језик као
национални, службени, радни или
као
језик
међународне
комуникације. Србија је земља
посматрач.
Сваког марта, ученици
наше школе, који похађају
француски језик, придружују се
прослави Франкофоније. Ове године је ученик одељења VIII-3, Богдан Милутиновић, пред
ученицима четвртог разреда, представио свој боравак у Паризу, главном граду Француске.
Фотографијама најважнијих културно-историјских знаменитости, а уз лични доживљај свега
виђеног Богдан је на најбољи начин пренео своја искуства из "града светлости и љубави".
Четвртаци су активно учествовали у презентацији понављајући француске речи,
бројеве, а Индилину песму "Dernière danse" певали су заједно са ученицом одељења VII-5,
Соњом Kужић.
Александра Ћировић,
проф.франц.језика
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Полуфинале Hippo такмичења
(30.03.2019)

Дана 30.03.2019. одржано је полуфинале међународног Hippo такмичења у ОС „Доситеј
Обрадовић“ у Врби.
Учествовало је 23 ученика наше школе у категоријама Hippo 1,2,3. Било је ученика који
су истога дана журили да стигну са окружног такмичења из хемије, које је одржано у Новом
Пазару, како би се прикључили овој дивној групи љубитеља енглеског језика, који су дошли у
пратњи својих наставница Олгице Матовић, Јелене Николић, Весне Томић Бечки и Тање
Радовић.
Тања Радовић, проф.енглеског језика
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Обележен Светски дан здравља
(7.04.2019)
Светски дан здравља обележен је изложбом радова ученика 7. разреда у холу школе.
Изложбом су ученици скренули пажњу на значај очувања здравља, на здраве стилове живота и
које навике ученици треба да промене да би заштитили своје здравље.
Наставници:
Пешовић Ана, проф. биологије
Јеремић Ана, проф. биологије
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Радионици Црвеног крста - ,,Промоција хуманих вредности“
(10.04.2019)
Дана 10.4.2019. године у амфитеатру наше школе ученици 2.разреда су присуствовали
и активно узели учешће у радионици Црвеног крста на тему ,,Промоција хуманих вредности“,
када су уз помоћ младих чланова Црвеног крста учили који су то добри људски односи и како
их неговати. Научили су да толеранција и лепа реч могу да реше све!
Ученици су били одушевљени и приредбом коју су им извели чланови Црвеног крста.
И овог пута је настављена дивна сарадња наше школе и представника локалне заједницеЦрвеног крста Краљево.
Надица Вукадиновић-Алемпијевић, руководилац већа 2.разреда
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Презентација плесне школе „Калипсо“
(11.04.2019)
Дана 11.4.2019.године, у сали наше школе ученици 2.разреда су уживали и активно
учествовали у презентацији плесне школе ,,Калипсо" из Краљева.
Тада су уз музику, веселе покрете и лепо дружење имали прилику да виде шта све то
могу да раде будући чланови овог плесног клуба.
Ученици су на овај начин добили позивницу за упис у клуб који већ дуги низ година
осваја разне награде.
Хвала плесном клубу ,, Калипсо" на овом дивном дружењу.
Надица Вукадиновић-Алемпијевић, руководилац већа 2.разреда
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Сараднички час биологија хемија
(11.04.2019)

ТЕМА – „Вода. Значај воде за живи свет“
Реализован је сараднички час хемија – биологија 11.04.2019. на тему „Вода. Значај воде
за живи свет“. На часу су ученици значај воде упознали са хемијске и биолошке стране. Час је
реализован у одељењу седмог разреда.
Наставници:
Ана Јеремић, проф. биологије
Светлана Керечки, проф. хемије
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ШТА БИ БИЛО КАД БИ БИЛО
Разговор са поводом: Стефан Тићми

(15.04.2019)
Читалачки маратон „Батаљонци књигољупци” отворио је млади и већ афирмисани
писац за децу Стефан Тићми. Дејан Алексић, идејни творац манифестације, преузео је улогу
водитеља. Књига „Ја сам Акико” побудила је велико интересовање код читалачке публике, па
су сви били нестрпљиви да своје утиске о књизи поделе са писцем, као и да чују његово
виђење главне јунакиње. Стефан Тићми је причао о настанку књиге, инспирацији за писање,
које је за њега игра јер је увек запитан „шта би било кад би било”. Открио је да је идеја за
роман настала у Грчкој када је једног јутра нашао своје заборављене белешке натопљене
водом из пешкира и помислио да је пешкир је читао белешке и плакао целу ноћ. Није тумачио
своју књигу јер сматра да је лепота уметности у слободи да свако има јединствен доживљај.
Рекао је да пише сценарио на основу своје књиге за краткометражни анимирани филм и да је
рад на изради филма велики изазов.
Младим нараштајима Стефан Тићми, Лесковчанин, упутио је још једну значајну
поруку: он не жели да мења свој говор, јер свако треба да поштује свој крај и људе у њему, и
буде то што јесте.
Наташа Митровић, проф.српског језика
ВЕЖИТЕ СЕ ПОЛЕЋЕМО!
На крилима књижевног стваралаштва, полетели смо и ове године у друштву Стефана
Тићмија. Открио нам тајне о лику Акико, о томе како је дошао на идеју да напише књигу.
Читали смо, питали и разговарали.
Друштво нам је правио и наш велики пријатељ и писац Дејан Алексић.
Нада Тијанић, проф.српског језика
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ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН КРУГ
Дружење са књижевником Владом Андрићем

(17.04.2019)
Истакнути краљевачки писац Дејан Алексић био је у улози водитеља када је 17. 4.
2019. године, у амфитеатру наше школе, гостовао писац Владимир Андрић, који је и творац
незаборавних телевизијских серијала за децу „Лаку ноћ, децо” и „Пустолов”. Дружење са
писцима почело је у ведром расположењу одгонетањем ко се крије иза придева у наслову
књиге Владе Андрића „Напред плави, смеђи и црни”. Ученици су са лакоћом и одушевљењем
открили да је писац навијао за децу. Након тога он је прочитао неколико својих песама, а
затим су уследиле асоцијације на синтагму вечерњи слон, која је наслову књиге изабране за
овогодишљи читалачки маратон „Батаљонци књигољупци”. Деца су давала занимљива и
маштовита тумачења. У стваралачкој атмосфери изродило се и питање о пишчевој
инспирацији за писање, а одговор је био кратак а порука јасна: Његова инспирација је била
народна књижевност, а све долази из детињства. Уметник је открио и да му је омиљена песма
„Дај ми крила један круг”, те је тако на крилима лепе речи у узајамном задовољству домаћинả
и госта завршен и овај књижевни сусрет.
Наташа Митровић, проф.српског језика

118

ЗАГОНЕТНЕ ПРИЧЕ УРОША ПЕТРОВИЋА
(18.04.2019)
Уочи почетка другог читалачког маратона у
организацији ОШ „IV краљевачки батаљон”, у градској
библиотеци гостовао је Урош Петровић, а верна публика
били су му ученици петог, шестог и седмог разреда и
њихове наставнице српског језика Данијела Петрић, Нада
Тијанић, Марина Лончаревић и Наташа Митровић. Писца
је представила Ана Гвозденовић, уредница краљевачког
часописа „Повеља”. Урош Петровић се обратио
присутнима истицањем значаја читања са духовитом и
мудром пошалицом „да их може хипнотисати речима”,
која је била и мото његовог излагања. Говорећи о својим
књигама нагласио је моћ писане (и усмене) речи и знања
као непролазних вредности захваљујући
којима је
обишао многе земље и упознао дивне људе. И, наравно, у
средишту овог дружења биле су загонетке. Уз искричаве
коментаре, који су будили смех и сјај у очима, писац је
водио ученике ка решењу, а за најуспешније награде су
биле „насмејане” лоптице. Мотивисани радозналошћу и жељом да добију симболичан и
вредан поклон за успомену, ученици су били упорни и изналазили оштроумне одговоре.
Надахнути и духовно обогаћени, „хипнотисани речима”, ведрих лица, сви учесници су
овај сусрет овековечили заједничким фотографијама.
Наташа Митровић, проф.српског језика
ТИШИНА, ПОЧИЊЕ ХИПНОЗА РЕЧИМА
Данашњи сусрет у градској бибилиотеци града Краљева био је незабораван. Дружили
смо се са Урошем Петровићем који нам је показао своје улазнице за свет књижевност. Овај
незаборавни писац засијао је пред нама као никада пре, осетили смо се важним, потребним у
његовом каравану загонетки и чудеса. Објаснио је колико покушава да сакрије решења многих
проблема и натера нас да само захваљујући књигама, иако то изгледа безначајно, одлазите и
путујете по целом свету. "Морамо се за успех помучити",каже писац, "а то није лако, али је
лепо."
Нада Тијанић, проф.српског језика
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Дружење са песником Дејаном Алексићем
(18.04.2019)
Дочекали смо и тај четвртак 18.4.2019. године да се у препуној градској библиотеци
,,Стефан Првовенчани“ Краљево, дружимо са песником Дејаном Алексићем. Бројна екипа
такмичара од 2. до 7. разреда наше школе ,,Књигољупци", активно је учествовала у
рецитовању стихова овог песника, давању одговора, али и постављању питања на која је
песник давао лепе и шаљиве одговоре!
Све је ово била припрема за предстојеће такмичење. Тога дана смо учили, дружили се
са песником Дејаном Алексићем и уживали.
Надица ВукадиновићАлемпијевић, руководилац
већа 2.разреда
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Сараднички час – биологија и енглески језик
(18.04.2019)
Наставница биологије Ана Јеремић и наставница енглеског језика Тања Радовић,
одржале су 18.04.2019. су сараднички час о угроженим врстама. Час је одржан у одељењу 4-5.
Ученици су у групама радили пројекте о угроженим животињама и презентовали их, а
затим се упознали са предметом који их очекује у наредној школској години. Наставница
биологије је посебно скренула пажњу на угрожене врсте животиња у Србији и припремила
интересантан квиз.
Тања Радовић, проф. енглеског језика
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Еколошки конкурс СББ фондације
„Не прљај. Немаш изговор!“
(19.04.2019)
СББ фондација је по трећи пут објавила еколошки конкурс. Овога пута је требало
осмислити еколошку песму/песмицу и снимити је у видео формату. Наша школа је
учествовала са две нумере. Одељење 8-2 са одељењским старешином Тањом Радовић,
наставницом енглеског језика, снимили су free style rap верзију еколошке песме Не прљај,
немаш изговор, а наставница технике и информатике, Наташа Вуковић, снимила је песму под
истим називом, са ученицама 6-3, чланицама хора. Аутор текста и мелодије је наставница
Наташа, а аранжман и музику радио је Реља Јаковљевић, ученик 8-3.
У конкуренцији од 168 одељења из 134 основне школе у Србији, нисмо победили, и
нисмо освојили 2500 евра које би нам добро дошле за опремање наставним и другим
средствима, али смо свакако задовољни што смо дали допринос и што смо учествовали у
стварању нечег занимљивог и лепог.
Надамо се да ће ове песме бар бити музички еко хитови!
Наташа Вуковић, проф.технике и информатике
Планета ова нема
никога осим нас.
Зато за њен спас,
ми дижемо глас,
дижемо глас!
Не прљај планету ову.
Она нам је свима мајка.
Не прљај планету ову,
Она је најлепша бајка.
Планета ова нема
никога осим нас.
Зато за њен спас,
ми дижемо глас,
дижемо глас!
Не прљај. Немаш изговор!
Не прљај. Имамо договор:
Плнету воли и брани.
Јер она нас чува и храни.

Н.В.
Сунце, небо, река, дрво, све је важно,
зато прво Не прљај, немаш изговор!
Стави филтер, рециклирај, увек
мисли на будућност, Не прљај, немаш
изговор! Нека врабац срећно лети и
риба у мору плива, Не прљај, немаш
изговор! Чувај сваки жбун и цвеће,
чувај траву и дрвеће, Не прљај,
немаш изговор! Да нам земља буде
лепа све што можеш, ти очисти, Не
прљај, немаш изговор! Склони папир,
метал, смеће, да нам свуда цвета
цвеће, Не прљај, немаш изговор!
Чисто небо, ваздух, вода, здравље,
радост и природа. Не прљај, немаш
изговор! Реци свима: одраслима, а и
деци гласно реци: Не прљај, немаш
изговор!
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Незаборавно је искуство снимање у правом музичком студију.
Ево колажа са тог снимања.

Обележен Дан планете Земље
(22.04.2019)
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Књигољупци – такмичење 2.разред
(19.04.2019)
Наоружани знањем, припремљени и жељни да покажу шта су научили, ученици 2.
разреда су 19.4.2019. године у амфитеатру наше школе учествовали у такмичењу из српског
језика ,,Књигољупци“.
Код неког присутна трема, јер се такмиче први пут, код других велика жеља за
победом, а код већине осећај лепог дружења!
Преко 40 учесника је тога дана показало богат речник, правилно изражавање,
познавање прочитаних књига и одлично сналажење у давању одговора на постављена питања
комисије састављене од три члана: Ана Гвозденовић, уредник градске библиотеке, Наталија
Балтић, професор српског језика и Марије Данчетовић, школског библиотекара.
Комисија је тога дана имала тежак задатак, да од одличних изабере најбоље три екипе.
То су биле екипе одељења 2/2, 2/3 и 2/4.
Браво за победнике, али и за све учеснике овог такмичења!
Књигољупци срећно следеће године и нека вас буде што више, како би се вратило
интересовање за читање књига!
Надица В.Алемпијевић, руководилац већа 2.разреда
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Дан планете Земље
(22.04.2019)
Дан планете Земље обележен је трибином Загађивање вода нафтом и пластиком и
утицај на живи свет водених екосистема у амфитеатру школе. На трибини су учествовали
наставник хемије Светлана Керечки, наставник биологије Ана Јеремић и учитељица Нађа
Алемпијевић са одељењем 2-4 које је припремило предмете од рециклираног материјала и
упознали нас какав је значај рециклаже. Трибини су присуствовали наставници наше школе,
наставници биологије из других школа, ученици 6. и 8. разреда. Наша школа је и део
међународног програма Еко школа зато је едукација о правилном одлагању отпада, о
загађивању, последицама и мерама заштите присутна од 1. до 8. разреда у оквиру свих
предмета. Приказани су и радови ученика са радионица организованих у току школске године
у оквиру пројекта Еко школе, различити предмети од рециклираног материјала. Циљ трибине
је упознавање ученика са степеном загађења вода и последицама по живи свет, са хемијске и
биолошке стране како настају угаљ, нафта, пластика, загађивање вода нафтом и пластиком,
утицај пластике на биодиверзитет водених екосистема, промене у ланцима исхране и
последице, мерама заштите и које кораке морамо предузети као појединци у циљу смањења
отпада. У холу школе изложени су радови ученика поводом Дана планете Земље.
Светлана Керечки, Ана Јеремић, Нађа Алемпијевић
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СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ
(23.04.2019)

УЗ КЊИГУ НА СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ
Још један дан такмичења се захуктава. Данас су се такмичили ученици петог разреда.
Кулминира креативност, ведрина, радна атмосфера, незаборавни утисци читања и великог
пријатељства.
Нада Тијанић, проф.српског језика
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Ускршња изложба
(23.04.2019)
Дана 23.4.2019.године у нашој школи,као и
претходних година,организована је продајна изложба
радова ученика у сусрет великом празнику Ускрсу.
Тога дана ученици наше школе су изложили пуно
лепих, шарених, маштовитих, али и укусних радова, које
су родитељи куповали, а све у циљу прикупљања новца
за хуманитарне акције и за потребе ученика наше школе.
И овог пута школа је била пуна веселе деце и срећних
родитеља који су могли да буду поносни на оно што су
ученици изложили.
Хвала пуно,свима који су подржали ову нашу
лепу школску акцију!
Надица В.Алемпијевић,
проф. разредне наставе

127

128

БАТАЉОНЦИ КЊИГОЉУПЦИ – резултати такмичења
(19. до 25.04.2019)
Непосредно пред ускршње празнике реализована је друга по реду манифестација
„Батаљонци књигољупци” са циљем да се ученици мотивишу да заволе књигу и читање, и
покажу своју креативност кроз визуелно представљање изабране књиге (презентација, филм,
плакат...) и препоруку у усменом облику (драмски текст, скеч, интервју...). Аутор пројекта је
писац и уредник часописа „Повеља” Дејан Алексић, коме је пружила помоћ и подршку мр Ана
Гвозденовић, такође уредница часописа „Повеља”. Организатор је била наша школа на челу са
директорком Марином Вучинић, координатор Наташа Митровић, а сарадници наставници
српског језика Данијела Петрић, Нада Тијанић, Наталија Балтић, Аница Вучинић и Марина
Лончаревић и библиотекарке школе Марија Данчетовић и Оља Радосављевић. У читалачком
маратону учествовали су ученици од другог до седмог разреда и два предшколца, укупно 253
деце, распоређених у 58 тимова (предшколци 1 (2), 2. разред 9 (43), 3. разред 10 (40), 4. разред
9 (40), 5. разред 11 (45), 6. разред 11 (50), 7. разред 7 (35)).
Ове године аутори су изабрали следеће књиге:
Млађи узраст:
1.Чарна и Несвет, Угљеша Шајтинац
2. Сличице, Гордана Тимотијевић
3. Вечерњи слон, Владимир Андрић
4. Лампино дете, Мошо Одаловић
5.Шта сам оно хтео да кажем, Дејан Алексић

Старији узраст:
1.Марта Смарт и вашар загонетки, У.Петровић
2. Ја сам Акико, Стефан Тићми
3. Мој црни пас и ја, Гордана Малетић
4. Смешна страна света, Пеђа Трајковић
5. Мадам Тисо Дунав Тисо, Поп Д. Ђурђев

У периоду од 15. до 18. априла гостовали су наши писци Дејан Алексић, Владимир Андрић,
Урош Петровић и Стефан Митић,а затим је одржано такмичење тимова по следећем распореду:
19. април
(2. разред):
ПОБЕДНИЧКИ ТИМОВИ
Малци генијалци (22)

Књиге (23)

Звезде (24)

1.Тара Антонијевић
1.Ирина Костић
1. Вук Алексић
2. Алекса Радосављевић
2. Нина Андрић
2. Николина Божовић
3.Бодин Костић
3. Анђела Радељак
3. Ања Николић
4. Ева Булатовић
4.Богдана Станојловић
4. Ана Ћировић
5. Реља Ружић
5. Лазар Крунић
Жири: Ана Гвозденовић, Наталија Балтић, Марија Данчетовић, Огњен Василијевић, 84 и Јован
Ђорђевић, 84
22. април
3. разред
ПОБЕДНИЧКИ ТИМОВИ
Причољупци (35)
Победничка књига (32)
Сличице (33)
1. Анђелија Вујовић
1. Вања Симојловић
1. Милица Караичић
2. Коста Петришко
2. Ђурђа Тодоровић
2. Петра Ђорђевић
3. Тара Белоица
3. Петра Младеновић
3. Софија Срећковић
4. Анђелија Станковић
4. Ана Ђукић
4. Милена Трифуновић
5. Лука Матковић
Жири: Ана Гвозденовић, Нада Тијанић, Марија Данчетовић, Ана Луковић, 81 и Сара Смиљковић,
81
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4. разред
ПОБЕДНИЧКИ ТИМОВИ
Читалачки истраживачи (44)
1. Видановић Милица
2. Нешовић Анастасија
3. Бешевић Матија
4. Андрић Андреј
5. Церовић Никола

Читаоци (45)
1. Раденковић Сташа
2. Тимотијевић Урош
3. Жуковски Искра
4. Мајсторовић Димитрије

Читалачка генерација (44)
1. Митровић Нађа
2. Милетић Уна
3. Мишур Александар
4. Лазић Ђорђе
5. Чамагић Тара

Жири: Ана Гвозденовић, Наталија Балтић, Марија Данчетовић, Марта Филиповић, 85 и Софија
Пендић, 82
23. април
(5. разред)
ПОБЕДНИЧКИ ТИМОВИ
Дар речи (54)
Уметност речи (54)
Читалачке бригаде (55)
1. Лука Радовић
1. Ања Гршић
1. Симона Живчић
2. Алекса Павловић
2. Сара Клашња
2. Ања Сворцањ
3. Елена Мартаћ
3. Сара Родић
3. Петра Савић
4. Душан Вуловић
4. Ивона Миличић
4. Вукашин Михаиловић
Жири: Ана Гвозденовић, Наташа Митровић, Оља Радосављевић, Дуња Јованчевић, 82 и Никола
Ђорђевић, 82
24.априла
(6. разред)
ПОБЕДНИЧКИ ТИМОВИ
Читољупци (6)
1. Магдалена Миличић, 61
2. Јулиjана Радовић, 61
3. Лана Ивановић, 61
4. Селена Церовић, 66

Батаљонци читаоци (61)

1. Невена Ангелеска
2. Милица Алексић
3. Лана Благојевић
4. Мујић Маша
5. Јевђић Миа
Жири: Ана Гвозденовић, Наталија Балтић, Марија Данчетовић,
Жарчанин, 84
25. април
(7. разред)
ПОБЕДНИЧКИ ТИМОВИ
Русалке (72)
Баобаби (75)

Нобеловци (63)
1. Ленка Стојановић
2. Дарија Васиљевић
3. Лена Петрић
Петра Милановић, 84 и Наташа

Тајанствена четворка (74)

1. Ана Чекановић
1. Душан Вилимоновић
1. Тамара Левајац
2. Нађа Трифуновић
2. Милица Јовановић
2. Тамара Столић
3. Нађа Ивановић
3. Софија Радуловић
3. Илија Стаменковић
4. Дејана Андрић
4. Дамир Хасановић
4. Маја Станимировић
5. Тијана Зуцовић
5. Дуња Вићентијевић
Жири: Ана Гвозденовић, Наташа Митровић, Марија Данчетовић, Тара Димитријевић, 82 и Уна
Пантовић, 82
Водитељка програма била је васпитачица Љиљана Веселиновић, која је овај посао обавила
професионално на задовољство и такмичара и публике. Свесрдну помоћ у техничком делу реализације
програма пружиле су и наставнице српског језика Данијела Петрић, Нада Тијанић, Наталија Балтић,
Аница Вучинић и Марина Лончаревић.
Учесници и публика су уживали слушајући занимљиве препоруке за читање књига и гледајући
оригиналне презентације бројних ученичких тимова. У ведром и такмичарском расположењу,
обогаћени новим сазнањима, ученици су завршили такмићење, а жири је прогласио на нивоу сваког
разреда три победничка тима.
Наташа Митровић, професор српског језика
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Nastavak
sledi...
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